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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหองคประกอบทางเคมีและฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียของน้ํามัน
หอมระเหยในขมิ้นจากประเทศไทยจํานวน 3 ชนิด ไดแก ขมิ้นออย (Curcuma zedoaria) ขมิ้นชัน
(Curcuma longa) และขมิ้นดํา (Curcuma aeruginosa) สกัดน้ํามันหอมระเหยจากสวนเหงาดวย
วิธีการกลั่นดวยไอน้ํา เพื่อทดสอบการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย (Bacillus cereus, Escherichia
coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus,
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) และ Staphylococcus epidermidis) ดวยวิธี
Agar well diffusion, Broth dilution และ Agar dilution และหาองคประกอบทางเคมีของน้ํามัน
หอมระเหยดวยวิธี Gas chromatography–mass spectroscopy (GC-MS) ผลการทดลองดวยวิธี
Agar well diffusion พบวาน้ํามันหอมระเหยจากขมิ้น 3 ชนิด สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทดสอบได
ทั้งหมด 7 ชนิด ที่ระดับความเขมขน 1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร เปนตนไป น้ํามันหอมระเหยจากขมิ้นออย
สามารถยับยั้ง P. aeruginosa, MRSA และ S. epidermidis ไดดีกวาน้ํามันหอมระเหยจากขมิ้นชัน
และขมิ้ น ดํ า มี ค า ความเข ม ข น ต่ํ า สุ ด ที่ ส ามารถยั บ ยั้ ง การเจริ ญ เติ บ โตของแบคที เ รี ย (Minimum
inhibition concentration, MIC) เทากับ 62.50 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร สวนคาความเขมขนต่ําสุดที่
สามารถฆาทําลายแบคทีเรีย (Minimum bactericidal concentration, MBC) พบวาขมิ้นทั้ง 3 ชนิด
ใหผลในการทําลายแบคทีเรียไมแตกตางกัน จากการวิเคราะหองคประกอบทางเคมี พบการกระจายตัว
ของสารในขมิ้นออย 25 ชนิด ในขมิ้นชัน 16 ชนิด และในขมิ้นดํา 14 ชนิด โดยพบ -turmerone (รอยละ
14.32), ar- turmerone (รอยละ 35.41) และ camphor (รอยละ 9.04) เปนองคประกอบหลักในขมิ้นออย
ขมิ้นชันและขมิ้นดํา ตามลําดับ ดังนั้นน้ํามันหอมระเหยจากขมิ้นมีสารในกลุม terpenes ในปริมาณสูง
และมีความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรีย
คําสําคัญ: ขมิ้น ฤทธิย์ ับยั้งแบคทีเรีย น้ํามันหอมระเหย
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Abstract
The aim of this research was to analyze the chemical composition and to
evaluate antibacterial activity of essential oils from three turmeric types grown in
Thailand. Turmeric essential oils from rhizomes of Curcuma zedoaria, C. longa and C.
aeruginosa were obtained by steam distillation. Agar well diffusion method, Broth
dilution method and Agar dilution method were used to test antibacterial activities
against Bacillus cereus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella
typhimurium, Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), S. aureus and S.
epidermidis. The chemical composition of essential oil was analyzed by Gas
chromatography–mass spectroscopy (GC-MS) technique. Agar well diffusion test
showed that the growth of seven bacteria was inhibited by at least 1 mg/ml of three
types turmeric essential oils. The minimum inhibitory concentration (MIC) test showed
that C. zedoaria essential oil provided higher activity against P. aeruginosa, MRSA and
S. epidermidis than C. longa and C. aeruginosa with MIC value of 62.50 µg/ml. The
minimum bactericidal concentration (MBC) of the essential oils obtained from three
types of turmeric samples were not different. GC-MS analysis showed the presence of
25, 16 and 14 compounds found in the essential oils obtained from C. zedoaria, C.
longa and C. aeruginosa, respectively. -Turmerone (14.32 %), ar-turmerone (35.41 %)
and camphor (9.04 %) were the major components found in the essential oils
distillated from C. zedoaria, C. longa and C. aeruginosa, respectively. Therefore, the
turmeric essential oils mainly contained a large number of terpenes and significantly
exhibited antibacterial activity.
Keywords: turmeric, antibacterial activity, essential oil
บทนํา
ขมิ้น (turmeric) เปนพืชวงศขิง (Zingiberaceae) ที่ใชเปนยาพื้นบานสืบทอดกันมาตั้งแต
สมัยโบราณ สําหรับ บรรเทาอาการปวดทอง ทองอืด จุก เสียดแนน ขับน้ําดี ชวยสมานแผล กระตุน
ระบบภูมิคุมกันและแกผดผื่นคัน (Rangsipanuratn et al., 2016) จากรายงานที่ผานมามีการศึกษา
ฤทธิ์ทางเคมีและชีวภาพเพื่อยืนยันฤทธิ์เกี่ยวกับการรักษาหรือบรรเทาอาการจากโรค ตัวอยางเชน ฤทธิ์
ตอตานเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรากอโรค ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและตานการอักเสบ ปจจุบันมีการนําขมิ้น
มาประยุกตใชหลายรูปแบบ เชน ผลิตภัณฑขัดผิว บํารุงผิว และใชเปนยาสมุนไพรในรูปแบบผงหรือ
แคปซูล
ชนิดของขมิ้นที่มีการปลูกในประเทศไทย ไดแก ขมิ้นชัน (C. longa) ขมิ้นออย (C. zedoaria)
และขมิ้นดํา (C. aeruginosa) ขมิ้นชันเปนที่นิยมแพรหลายในการนํามาใชดานเภสัชกรรมและเวชสําอาง
แต ข มิ้ น อ อ ยและขมิ้ น ดํ า ยั งไม เ ปน ที่รู จั ก สํา หรั บ คนสว นใหญ สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ที่ ยั งศึ ก ษาไม
ครอบคลุ ม ถึ งขมิ้น อ อ ยและขมิ้ น ดํ า ที่ ป ลูก ในประเทศไทยเกี่ ย วกับ ฤทธิ์ท างชี วภาพและสารที่ เ ป น
องคประกอบในขมิ้นแตละชนิด เชน การศึกษาความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของขมิ้นที่ปลูก
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ในประเทศไทย ซึ่งพบการศึกษาเฉพาะขมิ้นชันเพียงชนิดเดียวจึงเปนเหตุผลที่ทําใหคณะผูวิจัยสนใจ
ศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียกอโรคในระบบทางเดินอาหารและผิวหนังของขมิ้นชันเปรียบเทียบ
กับขมิ้นออยและขมิ้นดํา ซึ่งพิจารณาจากการใชประโยชนที่สืบทอดกันมาตั้งแตอดีต อยางไรก็ตามใน
ตางประเทศไดมีการศึกษาฤทธิย์ ับยั้งเชื้อจุลินทรียกอโรคในขมิ้นออยและขมิ้นดํา จากรายงานกอนหนานี้
พบวาเหงาของขมิ้นออยจากประเทศบังคลาเทศที่สกัดดวยปโตรเลียมอีเทอร (petroleum ether) มี
ฤทธิย์ ับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราได (Islam et al., 2010) น้ํามันหอมระเหยที่สกัดจากเหงาของขมิ้น
ออยที่นํามาจากประเทศไตหวันยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย S. aureus, B. cereus, E. coli, P. aeruginosa,
Vibrio parahaemolyticus และ S. typhimurium (Lai et al., 2004) น้ํามันหอมระเหยจากขมิ้นดํา
ที่นํามาจากประเทศมาเลเซียมีความสามารถในการยับยั้งเชื้อ S. aureus, B. cereus, P. aeruginosa,
Cryptococcus neoformans และ Candida albicans (Kamazeri et al., 2012)
การศึกษาองคประกอบทางเคมีข องน้ํามันหอมระเหยจากขมิ้นแตละชนิดที่ผานมา พบวา
น้ํามันหอมระเหยขมิ้นดํามี curcumanolides A และ B (รอยละ 11.4) เปนองคประกอบหลัก
(Zwaving & Bos, 2006) น้ํามันหอมระเหยขมิ้นออยพบ curzerenone (รอยละ 31.6) เปนองคประกอบ
หลั ก (Singh et al., 2013) น้ํามันหอมระเหยขมิ้นชันในทางตอนเหนือของประเทศไนจีเรียพบวามี
 -bisabolene (รอยละ 13.9) เปนองคประกอบหลัก (Usman et al., 2009) ขณะที่น้ํามันหอมระเหย
จากขมิ้นชันในประเทศไตหวันพบ epicurzerenone (รอยละ 24.08) เปนองคประกอบหลัก (Mau et al.,
2003) นอกจากนีม้ ีรายงานวาความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียของขมิ้นเกิดจากองคประกอบทางเคมีใน
ขมิ้น เชน สารในกลุม terpenes, saponin, alkaloid และ flavonoid พบวาสาร eucalyptol, isoborneol,
germacronecurdione, -elemene, ar-turmerone, -trans-farnesen, turmerone และ curlone
เปนสารออกฤทธิ์ที่ยับยั้งแบคทีเรีย (Negi et al., 1999; Burt, 2004; Zhu et al., 2013; Jose &
Thomas, 2014; Prakosa et al., 2016)
แม มีขอมูลการยั บยั้ งเชื้อแบคทีเรียของขมิ้นแตละชนิดดังที่กลาวมา แตความแตกตา งของ
สภาพภูมิอากาศ ดิน และสิ่งแวดลอมในแตละประเทศมีความแตกตางกันอาจสงผลใหฤทธิ์ทางชีวภาพ
และองคประกอบของสารแตกตางกัน นอกจากนี้ชนิดแบคทีเรียทดสอบที่ใชในแตละการศึกษามีความ
แตกตางกัน ดังนั้นคณะผูว ิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียของน้ํามันหอม
ระเหยจากขมิ้นที่ปลูกในประเทศไทย 3 ชนิด คือ ขมิ้นชัน ขมิ้นออยและขมิ้นดํา รวมทั้งแสดงใหเห็นถึง
ความแตกตางขององคประกอบทางเคมีของสารทีม่ ีอยูในน้ํามันหอมระเหยจากขมิ้นดวยเทคนิค GC-MS
เพื่อเปนฐานขอมูลและยืนยันองคประกอบทางเคมีและฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของขมิ้นออย ขมิ้นชัน
และขมิ้นดํา นอกจากนี้ยังนําไปสูการใชประโยชนจากขมิ้นออยและขมิ้นดําเพิ่มมากขึ้น และเปนขอมูล
เบื้องตนเพื่อใชในการแยกสารบริสุทธิ์ตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
แบคทีเรียที่ใชในการทดสอบ
แบคทีเรียที่ใชในงานวิจัยนี้ ไดแก Bacillus cereus DMST5040, Escherichia coli DMST
4212, Pseudomonas aeruginosa DMST15501, Salmonella typhimurium DMST 562,
Staphylococcus aureus DMST8013, Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA)
DMST20651 และ Staphylococcus epidermidis DMST 15505
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ตัวอยางขมิ้น
ขมิ้นที่ใชในงานวิจัยนี้ ไดแก ขมิ้นออย ขมิ้นชัน และขมิ้นดํา ตัวอยางขมิ้นนํามาจากรานขาย
สมุนไพรในจังหวัดพิษณุโลก การเตรียมน้ํามันหอมระเหยเตรียมโดยนําเหงาขมิ้นสดมาลางใหสะอาด
ผึ่งใหแหงในที่รม หั่นเปนชิ้นขนาดเล็กประมาณ 0.5 × 0.5 เซนติเมตร และนําไปสกัดน้ํามันหอมระเหย
ดวยวิธีการกลั่นดวยไอน้ํา
การเตรียมเชื้อตั้งตนในการทดสอบ
นําเชื้อแบคทีเรียแตละชนิดมาเพาะเลี้ยงในอาหารเลีย้ งเชื้อ Nutrient agar (NA) และนําไปบม
ที่อุ ณหภู มิ 37 องศาเซลเซีย ส เป นเวลา 16-18 ชั่วโมง จากนั้นนํา มาเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ย งเชื้ อ
Nutrient broth (NB) นําไปบมบนเครื่องเขยาเพื่อใหอากาศที่ความเร็ว 240 รอบตอนาที เปนเวลา
18-20 ชั่วโมง และปรับความขุนใหไดเทากับความขุนมาตรฐานแมกซฟารแลนด (McFarland) เบอร 0.5
(จํานวนเซลล 108 cfu/ml)
ทดสอบการยับยั้งเชื้อดวยวิธี Agar well diffusion
นําเชื้อทดสอบที่เตรียมไวมาเกลี่ย (swab) ใหทั่วบนหนาอาหารเลี้ยงเชื้อ NA ดวยไมพันสําลี
ที่ฆาเชื้อแลว จากนั้นใชอุปกรณเจาะจุกคอรก (cork borer) ที่ปราศจากเชื้อขนาดเสนผานศูนยกลาง
6 มิ ลลิ เมตร เจาะหลุ ม บนอาหารที่มี เชื้อ ทดสอบและใสส ารสกัดน้ํ ามันหอมระเหยจากขมิ้นออย
ขมิ้นชัน และขมิ้นดําที่มีความเขมขน 1 และ 20 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ปริมาตร 50 ไมโครลิตร โดยใชยา
แอมพิซิลลิน (ampicillin) ความเขมขน 100 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร เปนตัวควบคุมผลบวก (positive
control) และใชน้ํากลั่นปราศจากเชื้อเปนตัวควบคุมผลลบ (negative control) จากนั้นนําไปบมที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง บันทึกผลโดยวัดเสนผานศูนยกลางวงใส ทําการทดลอง
แตละตัวอยาง 3 ซ้ํา (Srisayam & Chantawannakul, 2010)
การหาคาความเขมขนต่ําสุดในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียดวยวิธี Broth dilution
เพาะเลี้ยงแบคทีเรียทดสอบและใชเชื้อที่มีจํานวนเซลลเทากับ 108 cfu/ml ทําการเจือจาง
น้ํามันหอมระเหยจากขมิ้นในระดับความเขมขน 1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ในอาหาร
เลี้ยงเชื้อ NB แบบเจือจางสองเทาลําดับสวนและทําการเจือจางจนถึงหลอดที่ 9 ตอมาดูดเชื้อจุลินทรีย
ที่เตรียมไวลงในหลอดทุกหลอด หลอดละ 1 มิลลิลิตร บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24
ชั่วโมง หาคา MIC จากหลอดที่เริ่มสังเกตเห็นวาอาหารเลี้ยงเชื้อในหลอดไมขุน เมื่อเทียบกับหลอดที่ 10
ที่มีเฉพาะแบคทีเรียที่ใชในการทดสอบบันทึกผล ทําการทดลอง 3 ซ้ํา (ดัดแปลงจาก Pojanaukij &
Kajorncheappunngam, 2010)
การหาคาความเขมขนต่ําสุดในการฆาทําลายแบคทีเรียดวยวิธี Agar dilution
นําปเปตดูดของเหลวในหลอดที่ไมมีความขุนที่ไดจากการหาคา MIC ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร
ใสและทําการเกลี่ย (spread plate) ลงบนอาหาร NA บมเชื้อที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา
24 ชั่วโมง บันทึกคา MBC จากจานอาหารเลี้ยงเชื้อที่ไมพบการเจริญของโคโลนีแบคทีเรีย ทําการ
ทดลอง 3 ซ้ํา (ดัดแปลงจาก Pojanaukij & Kajorncheappunngam, 2010)
การวิเคราะหองคประกอบของสารในขมิ้นแตละชนิดดวยวิธี GC-MS
วิ เคราะหองคป ระกอบทางเคมี ของสารสกั ดน้ํา มันหอมระเหยจากขมิ้นอ อย ขมิ้นชันและ
ขมิ้นดํา ดวยเครื่อง GC-MS (Hewlett-Packard 6890) โดยอุปกรณและสภาวะที่ใชประกอบดวย
อุณหภู มิของสวนฉีดสาร 250 องศาเซลเซียส อุณหภูมิของคอลัมนเริ่มตนจาก 40 องศาเซลเซีย ส
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(คงไว 5 นาที) และเพิ่มขึ้นในอัตรา 4 องศาเซลเซียส/นาที จนเปน 280 องศาเซลเซียส (คงไว 10 นาที)
อุณหภูมิของเครื่องตรวจวัดสัญญาณ 280 องศาเซลเซียส คอลัมนเปนชนิด HP-5MS (30 เมตร, 0.25
ไมโครเมตร, 0.25 มิลลิเมตร) กาซพาเปนกาซฮีเลียม ปริมาตรที่ฉีด 1 ไมโครลิตร และ split ratio 30:1
อุณหภูมิของสวนไอออไนเซชั่นคือ 230 องศาเซลเซียส อุณหภูมิของสวน mass analyzer 150 และ
280 องศาเซลเซียส ชวงมวลในการวิเคราะห 30-650 amu ดัดแปลงจาก Mau et al. (2003)
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทําการทดลอง 3 ซ้ํา โดยใช One-way ANOVA ที่ระดับความ
เชื่อมั่นรอยละ 95 ที่ p < 0.05
ผลการวิจัย
ผลการทดสอบการยับยั้งเชื้อดวยวิธี Agar well diffusion
ผลทดสอบการยับยั้งเชื้อดวยวิธี Agar well diffusion ของน้ํามันหอมระเหยจากขมิ้นทั้ง 3
ชนิด พบวาสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อทดสอบไดทุกชนิด แตผลที่เกิดขึ้นไมแตกตางกันมากนักใน
ขมิ้นแตละชนิด แสดงดังตารางที่ 1 (Table 1) อยางไรก็ตามจากผลการทดลองพบการยับยั้งที่มีความ
แตกตางกันอยางเห็นไดชัดในการยับยั้งเชื้อ MRSA โดยพบวาน้ํามันหอมระเหยจากขมิ้นออยและขมิ้นดํา
สามารถยับยั้งเชื้อ MRSA ไดดีกวาขมิ้นชันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.001 และ 0.005 ตามลําดับ)
ที่ความเขมขน 20 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร พบคาเฉลี่ยของโซนยับยั้งจากการทดสอบดวยน้ํามันหอมระเหย
จากขมิ้นออยเทากับ 13.00±1.00 มิลลิเมตร และการทดสอบดวยน้ํามันหอมระเหยจากขมิ้นดําพบ
คาเฉลี่ยของโซนยับยั้งเทากับ 12.33±0.58 มิลลิเมตร ขณะที่น้ํามันหอมระเหยจากขมิ้นชันพบคาเฉลี่ย
ของโซนยับยั้งเทากับ 10.00±0.00 มิลลิเมตร แสดงดังตารางที่ 1 (Table 1)
Table 1 Antibacterial activity of three turmeric essential oils
Bacteria

C. zedoaria
1 mg/ml
20 mg/ml
a
a
B. cereus
13.67±1.53 13.33±1.15
a
a
E. coli
9.00±0.00
9.33± 0.58
a
a
P. aeruginosa
10.33±0.58 10.00±0.00
a
a
S. typhimurium 9.00±0.00
9.33±0.58
a
a
S. aureus
10.67±0.58 12.67±1.16
a
b
MRSA
10.67±0.58 13.00±1.00
a
a
S. epidermidis 10.67±0.58 10.33±0.58

inhibition zone (mean ± SD) (mm)
C. longa
C. aeruginosa
1 mg/ml
20 mg/ml
1 mg/ml
20 mg/ml
a
a
a
a
13.00±1.00 11.67±0.58 11.33±0.58
12.67±0.58
a
a
a
a
9.00±0.00
9.67±1.15
9.67±1.15
10.67±0.58
a
a
a
a
10.33±0.58 9.33±0.58
10.33±0.58
10.00±0.00
a
a
a
a
8.00±0.00
10.00±1.00 8.33±0.58
10.00±0.00
a
a
a
a
10.67±1.53 11.33±1.16 10.33±0.58
12.00±1.73
a
a
a
b
9.67±1.53
10.00±0.00 9.00±1.00
12.33±0.58
a
a
a
a
10.00±1.00 10.33±0.58 10.33±1.16
11.33±0.58

ampicillin
100 µg/ml
b
18.67±2.50
b
21.00±1.13
a
9.42±0.58
b
25.67±3.53
b
36.92±1.17
a
9.00±0.00
b
18.92±1.78

Remark Small letters (a,b) describe statistical difference (p<0.05) of each oils at the same
concentration against each bacteria

ผลของความเขมขนต่ําสุดในการยับยั้งแบคทีเรีย (MIC) และความเขมขนต่ําสุดในการฆา
ทําลายแบคทีเรีย (MBC) ของน้ํามันหอมระเหยจากขมิ้นออย ขมิ้นชัน และขมิ้นดํา
เนื่องจากการทดสอบการยับยั้งเชื้อดวยวิธี Agar well diffusion ไมสามารถบอกไดวาตัวอยาง
ขมิ้น เริ่ม มีก ารยั บยั้ งเชื้ อแบคทีเรียที่ความเขมขนใด ดังนั้นในขั้นตอนนี้จะเปนการหาคาความเขมขน
ต่ําสุดในการยั บยั้งการเจริญ ของแบคทีเรียของน้ํา มันหอมระเหยจากขมิ้นออย ขมิ้นชัน และขมิ้นดํา
ผลการทดสอบพบว า น้ํ า มั น หอมระเหยจากขมิ้ น ทั้ ง 3 ชนิ ด สามารถยั บ ยั้ ง เชื้ อ B. cereus และ
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S. typhimurium มีคา MIC เทากับ 125.00 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ขมิ้นออยยับยั้ง E. coli, P. aeruginosa,
S. aureus, MRSA และ S. epidermidis ที่ความเขมขนต่ําสุดมีคา MIC เทากับ 62.50 ไมโครกรัม/
มิลลิลิตร ซึ่งน้ํามันหอมระเหยจากขมิ้นออยยับยั้ง P. aeruginosa, MRSA และ S. epidermidis ได
ดีกวาน้ํามันหอมระเหยจากขมิ้นชันและขมิ้นดํา เมื่อพิจารณาจากคา MBC พบวา น้ํามันหอมระเหยจาก
ขมิ้นทั้ง 3 ชนิด ใหผลในการทําลายแบคทีเรียไมแตกตางกัน โดย B. cereus มีความตานทานตอน้ํามันหอม
ระเหยจากขมิ้นมากที่สุด มีคา MBC เทากับ 1000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ดังตารางที่ 2 (Table 2)
Table 2 Minimum inhibition concentration (MIC) and minimum bactericidal
concentration (MBC) of C. zedoaria, C. longa and C. aeruginosa
Bacteria
B. cereus
E. coli
P. aeruginosa
S. typhimurium
S. aureus
MRSA
S. epidermidis

Minimum inhibition concentration: MIC
Minimum bactericidal concentration: MBC
(µg/ml)
(µg/ml)
C. zedoaria C. longa C. aeruginosa ampicillin C. zedoaria C. longa C. aeruginosa ampicillin
125.00
125.00
125.00
12.50
1000.00
1000.00
1000.00
100.00
62.50
62.50
62.50
6.25
250.00
250.00
250.00
25.00
62.50
125.00
125.00
12.50
500.00
500.00
500.00
50.00
125.00
125.00
125.00
12.50
500.00
500.00
500.00
50.00
62.50
62.50
62.50
6.25
500.00
500.00
500.00
50.00
62.50
125.00
125.00
25.00
250.00
250.00
250.00
50.00
62.50
125.00
125.00
25.00
250.00
250.00
250.00
50.00

ผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของน้ํามันหอมระเหยจากขมิ้นดวยเทคนิค GC-MS
จากการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีในน้ํามันหอมระเหยจากขมิ้นดวยเครื่อง GC-MS แสดง
ดังตารางที่ 3 (Table 3)
Table 3 Chemical constituents of turmeric rhizomes essential oil.
No.

RT (min)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

10.53
11.35
12.16
12.99
14.29
15.93
16.04
15.64
16.71
21.56
21.61
21.83
21.93

Components
Camphene
2--Pinene
l-Phellandrene
1,8-Cineole
-Terpinolene
Borneol
Isoborneol
Camphor
-Terpineol
-Elemene
-Bergamotene
(+)-Epi--Santalene
trans--Farnesene

Relative peak area (%)
C. zedoaria
C. longa
C. aeruginosa
0.03
0.96
0.08
0.49
1.23
8.45
3.82
2.88
0.16
2.56
0.02
0.08
0.84
0.03
2.43
0.37
0.20
9.04
0.77
0.28
0.35
0.69
1.10
0.77
1.50
0.34
-
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Table 3 (cont.)
No.

RT (min)

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

22.06
22.47
20.77
22.65
23.29
21.35
23.96
23.79
24.46
22.89
25.01
25.09
25.81
26.26
24.71
27.32
25.97
26.08
29.78

Components
-Santalene

Germacrene D
-Elemene
Zingiberene
-Ocimene-X
trans-Caryophyllene
Germacrene B
Teresantalol
(+)--Atlantone
-Bisabolene
Patchoulene
-Cedren I
-Turmerone
-Turmerone
Zingiberenol
(+)--Atlantone
(+)-ar-Turmerone
Italicene
Patchouli alcohol

C. zedoaria
0.21
0.15
0.22
9.24
0.21
0.73
2.72
3.51
1.16
1.04
14.32
3.63
1.04
1.25
1.13

Relative peak area (%)
C. longa
C. aeruginosa
0.60
0.85
0.03
1.75
0.81
0.30
7.46
0.86
0.70
11.70
0.99
35.41
0.80
1.11
-

พบสารจํานวน 32 ชนิด ที่มีปริมาณมากนอยแตกตางกันในขมิ้นแตละชนิด โดยพบในน้ํามัน
หอมระเหยจากขมิ้นออย 25 ชนิด พบในน้ํามันหอมระเหยจากขมิ้นชัน 16 ชนิด และพบในน้ํามันหอม
ระเหยจากขมิ้นดํา 14 ชนิด สารประกอบหลักที่พบในขมิ้นออย ไดแก -turmerone, -oximene x
และ 1,8 cineole โดยมีรอยละ relative peak area เทากับรอยละ 14.32, 9.24 และ 8.45 ตามลําดับ
ในขณะที่น้ํามันหอมระเหยจากขมิ้นชันพบสาร ar-turmerone, -turmerone และ 1,8 cineole โดย
มีรอยละ relative peak area เทากับ รอยละ 35.41, 11.70 และ 3.82 ตามลําดับ สําหรับขมิ้นดําพบ
สาร camphor, germacrene B และ 1,8 cineole โดยมีรอยละ relative peak area เทากับ รอยละ
9.04, 7.46 และ 2.88 ตามลําดับ
อภิปรายผล
การศึกษาการยับยั้งแบคทีเรียดวยน้ํามันหอมระเหยจากขมิ้นทั้ง 3 ชนิด ดวยวิธี Agar well
diffusion พบวาน้ํามันหอมระเหยจากขมิ้นที่ระดับความเขมขน 1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร และ 20 มิลลิกรัม/
มิลลิลิตร ยับยั้งแบคทีเรียไมแตกตางกันในหลายชุดการทดลอง เมื่อพิจารณาจากขนาดของโซนยับยั้ง
และบางชุดการทดลองใชน้ํามันหอมระเหยที่ระดับความเขมขน 20 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร พบวาขนาดของ
โซนยับยั้งลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับผลการยับยั้งแบคทีเรียที่ระดับความเขมขน 1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร
228

Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci. 19(2): 222-233, 2018
เชน ในการทดสอบการยับยั้ง B. cereus และ P. aeruginosa ดวยน้ํามันหอมระเหยจากขมิ้นชัน อาจ
เกิดจากขอจํากัดของวิธีการทดสอบที่อาศัยหลักการแพรของสารในการยับยั้งแบคทีเรีย โดยใชอาหาร
แข็งเปนตัวกลางในการทดสอบ ทําใหน้ํามันหอมระเหยไมสามารถสัมผัสกับแบคทีเรียไดโดยตรง สงผล
ใหเกิดความคลาดเคลื่อนจากการทดลองได จึงทําใหไมเห็นความแตกตางของการยับยั้งระหวาง 2 ความ
เขมขนที่ใช แตเมื่อทดสอบทางสถิติพบวาการยับยั้งแบคทีเรียไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ เพื่อยืนยัน
ความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียและบงบอกความแตกตางของฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียของขมิ้นทั้ง 3
ชนิด จึงทําการทดสอบดวยวิธี Broth dilution และเปรียบเทียบฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียดวยคา MIC
พบวาน้ํามันหอมระเหยจากขมิ้นออย (62.50 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) มีฤทธิ์ยับยั้ง P. aeruginosa,
MRSA และ S. epidermidis ไดสูงกวาน้ํามันหอมระเหยจากขมิ้นชัน (125.00 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร)
และขมิ้นดํา (125.00 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) สวนฤทธิ์ในการฆาแบคทีเรียซึ่งแสดงดวยคา MBC พบวา
น้ํามันหอมระเหยทั้ง 3 ชนิด มีฤทธิ์ในการฆาแบคทีเรียทดสอบแตละชนิดไมแตกตางกัน และพบวา B.
cereus มีความตานทานตอน้ํามันหอมระเหยจากขมิ้นมากที่สุด มีคา MBC เทากับ 1,000 ไมโครกรัม/
มิลลิลิตร อาจเปนเพราะ B. cereus มีความสามารถสรางสปอรจึงทนตอการถูกทําลายดวยน้ํามันหอม
ระเหยจากขมิ้นไดสูงกวาแบคทีเรียชนิดอื่นที่นํามาทดสอบ จากการทดสอบทั้ง 3 วิธี แสดงใหเห็นวา
น้ํามันหอมระเหยจากขมิ้นทั้ง 3 ชนิด มีความสามารถในการยับยั้งและฆาแบคทีเรีย โดยฤทธิ์ยับยั้ง
แบคทีเรียของขมิ้นทั้ง 3 ชนิด มีความสอดคลองกับฤทธิ์ในการฆาแบคทีเรียที่ใชทดสอบบางชนิด เชน
E. coli และ S. typhimurium สวนเชื้อบางชนิด เชน P. aeruginosa, MRSA และ S. epidermidis
ถูกยับยั้งดวยน้ํามันหอมระเหยจากขมิ้นแตละชนิดมีคา MIC ที่แตกตางกัน แตมีคา MBC เทากัน (Table
2) ซึ่งขึ้นอยูกับความตานทานของเชื้อแตละชนิด ผลการยับยั้งแบคทีเรียที่เกิดขึ้นเปนไปไดวาเกิดจาก
องคประกอบในน้ํามันหอมระเหยจากขมิ้นที่มีความแตกตางกันทั้งชนิดและปริมาณ ซึ่งสารแตละชนิดมี
ฤทธิ์ยับยั้งหรือฆาแบคทีเรียไดแตกตางกัน งานวิจัยกอนหนานี้แสดงใหเห็นวาองคประกอบหลักในขมิ้น
เชน -turmerone, ar-turmerone และ camphor มีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรีย โดย Negi et al.
(1999) รายงานวา turmerone และ -turmerone (curlone) จากขมิ้นมีฤทธิ์ยับยั้ง B. cereus,
B. coagulans, B. subtilis, S. aureus, E. coli และ P. aeruginosa ขณะที่สาร ar- turmerone
นอกจากมีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรีย ยังสามารถยับยั้งเชื้อรา และยับยั้งการเกิดมะเร็ง (Baik et al., 1993;
Jankasem et al., 2013) ar- turmerone พบปริมาณสูงในขมิ้นชันแตมีฤทธิ์ต่ําในการยับยั้ง E. coli
(Lee, 2006) camphor พบปริมาณมากในน้ํามันหอมระเหยจากขมิ้นดํา มีฤทธิ์ตานไวรัส ตานอาการไอ
และตานมะเร็ง (Chen et al., 2013) สามารถยับยั้ง P. aeruginosa, S. epidermidis, S. aureus, E. coli
และ S. typhimurium แตมีฤทธิ์ต่ํากวา 1,8-cineole ซึ่งพบมากในน้ํามันหอมระเหยจากขมิ้นออย
(Soković et al., 2007) และเมื่อพิจารณาจากผล GC-MS พบวาองคประกอบหลักของน้ํามันหอม
ระเหยจากขมิ้นออยคือ -turmerone, -oximene x และ 1,8 cineole องคประกอบหลักของน้ํามัน
หอมระเหยจากขมิ้นชันคือ ar-turmerone, -turmerone และ 1,8 cineole และองคประกอบหลัก
ของน้ํามันหอมระเหยจากขมิ้นดําคือ camphor, germacrene B และ 1,8 cineole จากองคประกอบทาง
เคมีที่กลาวมาจึงอาจเปนเหตุผลที่ทําใหน้ํามันหอมระเหยจากขมิ้นออยยับยั้ง P. aeruginosa, MRSA
และ S. epidermidis ไดดีกวาน้ํามันหอมระเหยจากขมิ้นชันและขมิ้นดํา นอกจากนี้พบวาสารในกลุม
terpenes, saponin, alkaloid และ flavonoid มีฤทธิ์ในการตอตานแบคทีเรีย จากกลไกในการทําลาย
เยื่อหุมเซลลของแบคทีเรียแกรมลบและแกรมบวก (Burt, 2004; Jose & Thomas, 2014) และจาก
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ความแตกตางกันของผนังเซลลของแบคทีเรียแกรมลบและแกรมบวก สงผลใหสารมีผลตอแกรมบวก
มากกวาแกรมลบ เนื่องจากสารออกฤทธิ์ทําลายผนังเซลลสวนที่เปน peptidoglycan (Prakosa et al.,
2016; Berniyanti & Mahmiyah, 2015) ผลการยับยั้งแบคทีเรียที่ไดจากงานวิจัยนี้สอดคลองกับ Lai
et al. (2004) พบวาน้ํามันหอมระเหยจากขมิ้นออยในประเทศไตหวันสามารถยับยั้ง S. aureus, B.
cereus, E. coli, P. aeruginosa และ S. typhimurium ได แตยับยั้ง E. coli และ P. aeruginosa ได
ต่ํากวาเชื้อชนิ ดอื่นที่ ระดับความเขมขน 100 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ซึ่งใชความเขมขนของน้ํา มันหอม
ระเหยขมิ้นออยมากกวาคา MIC (62.50 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) ที่ไดจากขมิ้นออยของไทย ขณะที่สาร
สกัดจากขมิ้นออยในประเทศอินเดีย ไมสามารถยับยั้ง S. aureus และ E. coli ได (Wilson et al.,
2005) Negi et al. (1999) พบวาน้ํามันหอมระเหยจากขมิ้นชันสามารถยับยั้งเชื้อ B. coagulans,
B. subtilis, B. cereus, S. aureus, E. coli และ P. aeruginosa และสอดคลองกับงานวิจัยของ
Pojanaukij & Kajorncheappunngam (2010) รายงานวาสารสกัดจากขมิ้นชันสามารถยับยั้ง P.
acnes และ S. aureus ได การศึกษาของ Akarchariya et al. (2017) พบวาน้ํามันหอมระเหย
จากขมิ้นดํายับยั้งเชื้อ B. cereus โดยใหคา MIC เทากับ 125 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยนี้ นอกจากนี้น้ํามันหอมระเหยขมิ้นดําจากประเทศมาเลเซียผานการทดสอบดวยวิธี Agar disc
diffusion สามารถยับยั้ง B. cereus, S. aureus และ P. aeruginosa แตไมสามารถยับยั้ง E. coli
(Kamazeri et al., 2012) ขณะที่ขมิ้นดําของไทยสามารถยับยั้ง E. coli ได อยางไรก็ตามขั้นตอนการ
สกัดน้ํามันหอมระเหย รวมทั้งวิธีการทดสอบและคุณสมบัติของเชื้อทดสอบจากแหลงที่มาตางกัน อาจทํา
ใหความสามารถในการยับยั้งแตกตางกันได จากการวิเคราะหการกระจายตัวขององคประกอบทางเคมี
ในขมิ้นดวยเทคนิค GC-MS พบวามีความแตกตางกันไปในแตละพื้นที่ เชน น้ํามันหอมระเหยของ
ขมิ้นชันในทางตอนเหนือของประเทศไนจีเรียพบวามี -bisabolene (รอยละ 13.9) เปนองคประกอบ
หลัก (Usman et al., 2009) ขณะที่ในประเทศไตหวันพบ epicurzerenone (รอยละ 24.08) เปน
องคประกอบหลัก (Mau et al., 2003) แตกตางกับ Singh et al. (2002) และ Singh et al. (2013) ที่
ศึกษาขมิ้นในประเทศอินเดียแตพื้นที่ตางกัน พบองคประกอบหลักทางเคมีของขมิ้นแตกตางกัน โดยพบ
cineole (รอยละ 18.5) และ curzerenone (รอยละ 31.6) เปนองคประกอบหลักตามลําดับ ขณะที่
ประเทศไทยและประเทศอื่ นรายงานวา น้ํ า มั นหอมระเหยจากขมิ้ นชันมี อ งคประกอบหลัก เป น arturmerone (Nigam & Ahmed, 1991; Hu et al., 1997; Sharma et al., 1997; Martins et al., 2001)
การศึกษาขมิ้นดําในประเทศมาเลเซีย พบองคประกอบหลักเปน cycloisolongifolene และ 8,9dehydro-9-formyl (รอยละ 35.29) (Kamazeri et al., 2012) ซึ่งแตกตางจากขมิ้นของไทยในการศึกษานี้
ที่พบ camphor (รอยละ 9.04) เปนองคประกอบหลัก การศึกษาขมิ้นออยในประเทศอินเดียพบสาร
องคประกอบหลักเปน curzerenone (รอยละ 31.6) (Singh et al., 2013) ในประเทศไตหวันพบสาร
epicurzerenone เปนองคประกอบหลัก ขณะที่การศึกษานี้พบ -turmerone เปนองคประกอบหลัก
(รอยละ 14.32) ซึ่งความแปรผันขององคประกอบทางเคมีดังกลาวอาจเกิดจากความแตกตางของสภาพ
ภูมิอากาศ ดิน และสิ่งแวดลอมในแตละพื้นทีส่ งผลใหองคประกอบของสารแตกตางกัน
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สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียและองคประกอบทางเคมีของน้ํามัน
หอมระเหยจากขมิ้นที่ปลูกในประเทศไทย 3 ชนิด ไดแก ขมิ้นชัน ขมิ้นออยและขมิ้นดํา สรุปไดวาน้ํามัน
หอมระเหยจากขมิ้นออย (62.50 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) สามารถยับยั้ง P. aeruginosa, MRSA และ
S. epidermidis ไดดีกวาน้ํามันหอมระเหยจากขมิ้นชันและขมิ้นดํา แตมีความสามารถในการฆา
แบคทีเรียไดไมแตกตางกัน และน้ํามันหอมระเหยจากขมิ้นที่ปลูกในประเทศไทย เชน ขมิ้นออยและขมิ้นดํา
มีแนวโนมในการยับยั้ง E. coli ไดดีกวาตัวอยางน้ํามันหอมระเหยที่มาจากประเทศอื่น เชน มาเลเซียและ
ไตหวัน จากการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีพบสารในกลุม terpenes เปนองคประกอบหลักมี
การกระจายตั วของสารในขมิ้ นอ อย 25 ชนิ ด ในขมิ้นชัน 16 ชนิด และในขมิ้ นดํา 14 ชนิ ด โดยพบ
 -turmerone (รอยละ 14.32), ar-turmerone (รอยละ 35.41) และ camphor (รอยละ 9.04) เปน
องคประกอบหลักในขมิ้นออย ขมิ้นชันและขมิ้นดํา ตามลําดับ โดยสารองคประกอบหลักในขมิ้นแตละ
ชนิดมีความแตกตางกันไปในแตละประเทศ ดังนั้นขอมูลทางเคมีและชีวภาพที่ไดจากงานวิจัยนี้จึงเปน
ประโยชน สํ าหรั บผูใ ชป ระโยชน จากขมิ้ นโดยตรง เปนขอ มูล เบื้อ งตน เพื่อ ใชในการแยกสารบริสุท ธิ์
และนําไปสูก ารนําทรัพยากรภายในประเทศมาใชไดอยางคุมคา
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